
NIEUW: Jobstudenten gezocht – vakantiemedewerkers vrije tijd 

Ben jij energiek, creatief en hou je van organiseren? Stel je dan kandidaat als jobstudent deze zomervakantie bij 

de vrijetijdsdiensten! Want voor de ondersteuning van het vakantieaanbod zoeken we 2 voltijdse jobstudenten,  

1 voor de maand juli en 1 voor augustus. 

 
Op welke dienst kom je terecht?  

Je wordt met open armen ontvangen door de diensten vrije tijd van de gemeente Brecht. Hier kan je zowel de 

Jeugd-, Sport- en Cultuurdienst als de diensten Toerisme en Erfgoed terugvinden. De sfeer is ontspannen en 

iedereen komt met een glimlach naar het werk. Tijdens de zomervakantie is er steeds een boeiend 

vakantieprogramma voorhanden en wordt er achter de schermen gewerkt aan de voorbereidingen van de 

activiteiten van het najaar.  

DE FUNCTIE 

Wat doe je?  

 Je biedt administratieve en logistieke ondersteuning bij de voorbereidingen van het vakantieaanbod en 

de speelpleinwerking (bv. opzoeken informatie, aankoop materialen, vastleggen uitstappen, contracten 

monitoren, inschrijvingen, draaiboeken, …); 

 Je biedt ondersteuning bij de uitwerking en het opstarten van de activiteiten en uitstappen van de 

vrijetijdsdiensten tijdens de zomervakantie (bv. jeugdkampen, jeugdactiviteiten, evenementen, …); 

 Je staat in voor de dienstverlening, informatieverstrekking en promotie van het vakantieaanbod en de 

speelpleinwerking aan de bevolking; 

 Je springt bij gelegenheid in bij het begeleiden van kinderen tijdens de activiteiten; 

 Je biedt administratieve ondersteuning bij de voorbereidingen van het activiteitenaanbod van het najaar 

(bv. september = maand van de vereniging, sportdagen, … ); 

 Je vervangt bij gelegenheid de collega’s die verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van de 

gemeentelijke gebouwen voor activiteiten (bv. sporthalmedewerkers, bodes, …). 

GEZOCHT PROFIEL 

Wat verwachten we van jou? 

 Creativiteit zit in je bloed; 

 Je kan zeer goed zelfstandig werken, hebt zin voor initiatief en denkt probleemoplossend; 

 Je werkt klantgericht, bent een organisatorisch talent en werkt nauwkeurig; 

 Ervaring met het organiseren van evenementen is een pluspunt; 

 Je kan vlot overweg met office programma’s (Word, Excel, …); 

 Je bent sterk in omgang met kinderen en hun ouders; 

 Je bent een vlotte communicator en communiceert altijd op maat van de doelgroep; 

 Je bent flexibel. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

 Je bent minimum 18 jaar op het moment dat je start 

 Je bent dit school- of academiejaar 2020-2021 ingeschreven als regelmatige student 

 Je bezit een blanco uittreksel van het strafregister model  596/2 (maximaal 3 maanden oud). 

 Een rijbewijs is een dik pluspunt want je maakt regelmatig zelfstandig verplaatsingen 



WIJ BIEDEN AAN 

Wanneer en waar zal je moeten werken?  

 Je werkt voltijds  tijdens maand juli of de maand augustus;  

 Je werkt 38 uur per week, telkens van maandag tot en met vrijdag. Je doet uitzonderlijk weekend- of 

avondwerk. 

 Een werkdag loopt van 9.00 u tot 17.00 u (je hebt een half uur middagpauze); 

 Je gaat aan de slag op de dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1 te Brecht, maar je zal je regelmatig moeten 

verplaatsen naar de activiteiten. 

Wat mag je van ons verwachten? 

 Je wordt tewerkgesteld met een contract voor jobstudenten voor de maand juli of augustus 

 Je verdient € 11,94 bruto per uur (dat is ongeveer 1.993 euro per maand). 

 
Hoe solliciteren? 

 Solliciteren doe je via mail naar sollicitaties@brecht.be met een C.V. en een brief waarin je jezelf 

voorstelt, ten laatste op dinsdag 25 mei 2021 om 12.00 uur.  

 Je levert een bewijs aan dat je student bent via een schoolattest of een kopie van je studentenkaart. 

 Voeg ook een uittreksel uit het strafregister model 596.2 toe. Dit moet – uiterlijk de dag van het 

sollicitaties –bezorgd worden (vraag dit tijdig aan bij de dienst burgerzaken van je gemeente !). 

 De sollicitatiegesprekken gaan door op dinsdagavond 1 juni 2021 in GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 

9 te Brecht. Je ontvangt een bevestiging met het juiste uur na het afsluiten van de sollicitaties. 

 Indien er meer dan 8 kandidaten zijn, wordt er een eerste selectie uitgevoerd op basis van het C.V. en de 

brief. 

 
Nog vragen? 

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?  

 Dan kan je kan terecht op de personeelsdienst, 03 317 17 72  of mail naar sollicitaties@brecht.be  

 Of contacteer de dienst vrije tijd via rika.rits@brecht.be  
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